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UCHWAŁA NR XXXII/286/2013
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku poz.594 ) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminy spłaty oraz rozkładania na raty
należności pieniężnych przypadających Gminie Kalwaria Zebrzydowska do których nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), zwanych
dalej "należnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami" .
§ 2.
1. Należność może być umorzona w całości lub w części, a jej spłata odroczona lub rozłożona na raty
w przypadku:.
a) dłużnik - osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła ruchomości
nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego
użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego
wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
b) dłużnik - osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
c) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn,
o których mowa wart. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo
upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60 poz. 535 ze zmianami),
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
dochodzenia i egzekucji tej należności, lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.
2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami
płatniczymi dłużnika należności pieniężne, których wartość nie przekracza 500 złotych (słownie: pięćset
złotych) mogą być:
a) umarzane w części,
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b) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
c) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
3. Umorzenie należności w przypadkach określonych w § 2 ust. 1i 2 pkt a, b i c następuje na wniosek dłużnika,
a w pozostałych przypadkach również z inicjatywy wierzyciela.
4. Możliwość zastosowania ulg, o których mowa w § 2 ust. 1 w sytuacji wystąpienia wielości dłużników jest
możliwa jedynie w przypadku, gdy warunki ich zastosowania zachodzą wobec wszystkich dłużników.
5. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia wydania decyzji, włącznie z tym dniem, do dnia upływu terminu zapłaty
określonego w decyzji.
6. Jeżeli dłużnik:
a) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami należnymi od pierwszego dnia wymagalności,
b) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
należnymi od pierwszego dnia wymagalności.
§ 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi organizacjom pozarządowym
prowadzącym działalność społecznie użyteczną można umorzyć wierzytelności w całości lub w części, jeżeli:
1) w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykażą, iż uregulowanie zobowiązania
spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie działalności statutowej,
2) niemożność świadczenia jest wynikiem czynników od nich niezależnych.
§ 4.
1. Po wniesieniu przez dłużnika pisemnego wniosku, a także w przypadku skorzystania z udzielenia ulg
z inicjatywy wierzyciela, organ lub osoba upoważniona do ich udzielenia przeprowadza postępowanie
wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzą przesłanki określone § 2 ust. 1 i 2 uchwały.
2. Do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych uprawiony jest Burmistrz Miasta Kalwarii
Zebrzydowskiej.
§ 5. Zastosowanie ulg, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały następuje w formie:
1) decyzji administracyjnej - w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym,
2) porozumienia - w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym.
§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do informowania Rady Miejskiej o podjętych w roku budżetowym
rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w niniejszej uchwale w terminie do dnia 31 maja
następnego roku budżetowego.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XV/182/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kalwaria
Zebrzydowska do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów
lub osób do tego uprawnionych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk

